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VERSLAG ALV. 2014 (Algemene leden vergadering) 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering 2014  gehouden in 
de “Ottoburg’ te Rijswijk (Z-H) op 11 november 2014. 
Aanwezig zijn 14 leden incl. 2 personen van het bestuur. 
Afwezig met bericht: HH. Klootwijk & Westerhoff 
 
Dit verslag is als .pdf file te lezen op de website. Homepage helemaal onderaan.  
U heeft hiervoor Adobe Reader nodig, doch dit programma is op de meeste PC`s aanwezig. Zo niet, dan is het 
gratis te downloaden van internet. Het kan ook via de website. www.vofeypenburg.nl 
 
 

Opgesteld: 12 november 2014. 
 
 
1. Opening  door de voorzitter. 
 Om half twee worden alle leden van harte welkom geheten en is de algemene leden 

vergadering (ALV) 2014 geopend. 
In verband met afwezigheid van beide voorzitters, neemt Fons Knul hun taak waar. 
 

2. Mededelingen.   
 Er zijn 4 afmeldingen binnengekomen. 
  De twee boven genoemden, van Frans Duyvestijn en Dick de Jong. 
 De uitslag van de grote clubactie is niet zoals in het IB staat vermeld op 29 november, maar op 27 

november. 
 In verband met achterblijvende belangstelling, is de penningmeester van plan te stoppen met de grote 

clubactie. Er is geen bezwaar van de leden dus aldus besloten. 
 T.a.v. een eventuele sloop van het SOOS gebouw de “Ottoburg”is nog niets bekend. Er wordt 

momenteel wel gerenoveerd? 
 
3. Vaststellen van de agenda: 
 Er zijn geen wijzigingen op de agenda zodat deze wordt aangehouden. 

 
4. Verslag van de ledenvergadering 2013. 
 Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd. 
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5. Kerstborrel.  

Er zijn op het moment van schrijven van dit verslag, 83 aanmeldingen binnen voor de kerstborrel
 die, zoals u weet, gehouden wordt op het tennispark “Welgelegen”in Rijswijk. 
De Altena Hoeve is inmiddels gesloopt en er wordt vlgs. Zeggen alweer geheid voor nieuwbouw.
  

6. Rapportage kascommissie. 
 De penningmeester wordt decharge verleend voor de stukken en wordt gecomplimenteerd met 
 zijn werk voor de vereniging. De secretaris ontvangt een getekend verslag. 

 Voor de periode 2015-2016 wordt een nieuwe kascommissie gezocht. Deze vraag zal ook tijdens de 
kerstborrel gesteld worden. 

 
7. Verslag penningmeester 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de financiën van het afgelopen- en komende 
jaar. Daaruit blijkt, mede door de grote aanwas van de club, dat deze gezond is. 
Matt Arndts vraagt zich af waarom het bedrag van de spaarrekening niet in de verslaglegging 
voorkomt. Antwoord: dit is nooit gedaan maar indien gewenst kan dit. 
 

8. Verslag secretaris 
Er is door hem weinig meer te vertellen. Alles staat in het IB. De vermelding t.a.v. de ons ontvallen 
collegae wordt tijdens de kerstborrel gememoreerd. 
 

9.  Rondvraag 
 Geen vragen. 
 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en de dames voor het 
verzorgen van de versnaperingen, waarna de rest van de middag zeer genoeglijk werd doorgebracht . 
Rond 15:30 uur ging een ieder weer huiswaarts. 
 
 
 

      De secretaris. 

 


